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E G Y E S Ü LE T 1 

K Ö Z L E M É N Y E K 

Rovatvezető: Király Pá! 

Egyesületünk elnöksége június 19-én dr. Madas András elnök vezetésével ülést 
tartott. Első napirendi pontként határozott a „Bedő Albert emlékérmek" odaítélésé
ről, majd lmreh Jánosnak, az Ellenőrző Bizottság elnökének előadásában megvi
tatta és határozati javaslatot készített elő a vezetőségválasztó küldött közgyűlés ré
szére az egyéni tagsági díj felemeléséről. A z elnökség a továbbiakban egyéb idő
szerű kérdésekkel foglalkozott. 

A z Erdőhasználati Szakosztály az erdőgazdaságban dolgozó 30 éven a lu l i szak
emberek részére május 22-én Miskolcon ankétot rendezett, amelyen a fiatal szak
emberek lehetőségei és feladatai kerültek napirendre. Mintegy 160 fiatal . foglalt he
lyet a miskolc i S'ZMT székház előadótermében, képviselve szakmánk szinte minden 
ágát. 

Előadóként dr. Madas András miniszterhelyettes szívhez s értelemhez egyaránt 
szólóan fogalmazta meg azokat a feladatokat, amelyek jelenleg a magyar erdőgaz
dálkodás előtt állnak, s melyeknek megoldása hosszabb távon a jelenlegi fiatal szak
gárdára vár. A világgazdaság, ezen belül a magyar népgazdaság jelenlegi megha
tározó összefüggéseibe szervesen beépítve jellemezte erdőgazdálkodásunk helyzetét. 
Alapvetőként jelölte meg az erdészeti alaptevékenységnek 6—8 ezer ha-on való foly
tatását, indokként említve, hogy ez az a területi kiterjedés, amelyen a szervezési, 
irányítási, végrehajtási és ellenőrzési tevékenység a legszorosabb egységben való
sítható meg. Külön kiemelte a szocialista társadalmunkra jellemző emberrel való 
törődést, a dolgozókkal való közvetlen és kötetlen kapcsolat megteremtésének itt 
legalkalmasabb lehetőségét. Erdőgazdálkodásunkat évek óta egyre érzékenyebben 
érintik a súlyos m unkáerőgazdálkodási problémák. Szakmánk speciális körülmé
nyeinek következtében egyre többen hagyják el az erdei- munkahelyeket és egyre 
többen az iparban, az ipari jellegű üzemekben keresik érvényesülési lehetőségüket. 
A jelenlegi középkorú szakember gárdára vár az a feladat, hogy ezt a folyamatot 
mérsékelje, a fiatal szakemberekre pedig, hogy ez a probléma a jövőben lehetőleg 
ne jellemezze szakmánkat. Ehhez szükséges, hogy fiatal szakembereink pol i t ikai 
kiállásukkal, szakmai elhivatottságukkal, vezetőd erényeikkel és nem utolsó sorban 
emberszeretetükkel olyan légkört alakítsanak k i maguk körül, melyben kétkezi és 
vezető egyaránt megtalálja számítását, egyéni boldogulását. Szükséges ehhez ter
mészetesen az is, hogy szakmánk kivívja magának a gazdasági életünkben meg
illető helyét, hiszen hazánk területének közel egyötöd részén gazdálkodunk. 

A hozzászólásokból kitűnt, hogy fiatal szakembereink átérzik a reájuk háruló 
feladatok komolyságát. Több felvetésük érdemel említést. Szóvá tették, hogy az er
dészetekben dolgozó szakemberek munkájának jelentős részét köti le az adminiszt
ráció. E z sokszor az irányító és ellenőrző munka rovására megy. Kiemelték, hogy 
az erdőgazdasági munkák gépesítése terén igen nehezen tudunk tovább lépni. Java
solták, hogy a K G S T - n belül oldják meg az erdőgazdasági gépek gyártását. E z 
nagyban megkönnyítené az egyes munkarendszerek alkalmazását és elterjesztését, 
valamint nagy segítséget jelentene a biztonságos alkatrészellátásban is. Foglalkoztak 
az optimális üzemnagysággal, hangsúlyozva, hogy ez a tényező alapvetően megha
tározza az adott munkaterületen dolgozó kollektíva kapcsolatát, együvétartozását. 
A z optimális üzemnagyság lehet kiinduló alapja és meghatározója az erdészeti 
munkásgárda megtartásának és fokozott megbecsülésének. 



A délutáni gyakorlati bemutatót a Borsodi EFAG-nál is működő „Alkotó Ifjúság" 
mozgalom keretében alakult munkabizottság fiatal szakemberei vezették. A pál
házai fahasznosítási körzet termelésszervezési tervének gyakorlati kivitelezésébe ad
tak rövid bepillantást a pálházai fűrészüzem és kemencepataki erdészet területén. 
A gyakorlati bemutató hatásosan egészítette k i a délelőtti nagysikerű előadást, 
mintegy alátámasztva azt, hogy a fiatal szakemberekre lehet és ke l l számítani. 

A z Oktatási Bizottság munkatervének megfelelően megrendezte a fagazdasági 
vállalatok oktatási előadóinak immár hagyományos továbbképzését. A házigazda 
ebben az évben a Borsodi E F A G volt. A z első nap délelőttjén zárt tanácskozást 
tartottak, ahol elsősorban a szakmunkásképzésünk fejlesztése, a technikussá válás 
feltételeinek szabályozása, a beiskolázás és egyéb aktuális ügyek megtárgyalása sze
repelt a napirenden. A tanácskozáson megjelent és felszólalt Bosznai László, a 
MÉM Szakoktatási Főosztályának előadója és két szakmunkásképző iskolánk igaz
gatója is. Délután a ládi fűrészüzemet nézték meg, a következő nap pedig a szak
munkástanulók országos versenyén vettek részt a bizottság tagjai. A látottak meg
győztek arról minden résztvevőt, hogy az erdészeti szakmunkásképzés sokat fejlő
dött, s a végzett fiatalok igen hasznos tagjai lehetnek a mindinkább gépesedő erdő
gazdálkodásnak. A résztvevők egybehangzó kívánsága volt, hogy az Oktatási B i 
zottság a jövőben is folytassa ezt a kezdeményezést. 

A Bizottság: Szegeden megrendezte a gyakorlati szakemberek és a végzős szak
középiskolai hallgatók találkozóját. E z a találkozó folytatása volt a korábban Eger
ben megrendezettnek. A z egri találkozó szervezője Járási József, a szegedié Vida 
László és Obermayer György volt. 

A z M T E S Z , valamint Csehszlovákia, Lengyelország, N D K , Szovjetunió és B u l 
gária magas szintű • képviselőinek részvételével „Környezetvédelmi feladatok a szo
cialista országokban" tárgyú tanácskozást tartott. A megnyitót dr. Valkó Endre, az 
M T E S Z főtitkára mondotta, majd Bondor József építésügyi és városfejlesztési m i 
niszternek, az Országos Környezetvédelmi Tanács elnökének üdvözlő szavai után 
dr. Madas András miniszterhelyettes, az előkészítő bizottság elnöke „A környezet
védelem időszerű kérdései a szocialista államokban", B. N. Laszkorin egyetemi ta
nár, akadémikus, a V S Z N T O Környezetvédelmi Bizottságának elnöke „A műszaki
tudományos szervezetek és a környezetvédelem" címmel tartott előadást. 

A Közjóléti Szakosztály, a Kiskunsági E F A G és a Délalföldi E F A G területén ta
nulmányúttal egybekötött, kihelyezett ülést tartott. A z ülés tárgya: a Duna—Tisza 
közi új erdőtájak megismertetése, homoki erdőtelepítések, valamint alföldi erdei p i 
henők kialakításának, gyakorlati eredményeinek és további feladatainak társadalmi 
megvitatása volt. A tanulmányút során a résztvevők megtekintették Kecskeméten 
az egymilliomodik hektár erdősítés emlékhelyét, a csalánosi parkerdőt, a bugaci ős-
borókás természetvédelmi területet, a Kiskunhalas i Állami Gazdaság nyártelepíté
seit, a csipkeházat, valamint a Kiskunhalas i Erdészet különböző korú fenyőtelepí
téseit. A második napon a balotaszállási Kossuth TSz nyár- és fenyőtelepítéseinek, 
az ásotthalmi erdei pihenő és autóspihenőinek, a „Kiss Ferenc Emlékerdő"-nek, a 
fehértói madárrezervátumnak, az ópusztaszeri honfoglalási emlékműnek, monostor
ásatásoknak, erdei pihenőnek és Tőserdőnek megtekintésére került sor. 

Avatóünnepséget tartott egyesületünk abból az alkalomból, hogy a Mezőgazda
sági és Élelmezésügyi Minisztérium emlékművet állított az erdészet volt vezetője, 
dr. Balassa Gyula emlékére a budapesti Farkasréti temetőben. A z avatóbeszédet 
dr. Madas András miniszterhelyettes, Egyesületünk elnöke tartotta.. 



A Győri Csoport az ötödéves erdő-
mérnökhallgatók záró nagygyakorlatá
nak megrendezését vállalta. Ennek során 
előadások adtak keresztmetszetet a Gaz
daság íatermesztési és fakitermelési hely
zetéről és különös jelentőséget kapott a 
nagyüzemi nyárfatermesztés és az ártéri 
fakitermelés bemutatása. A hallgatóság 
élénk érdeklődést tanúsított valamennyi 
ágazati probléma iránt. Előadást tartott: 
Varga Gyula igazgató, „A Kisalföldi 
E F A G általános helyzete", Pechtol Ist
ván előadó „Nemesnyár szaporítóanyag 
termelés", Olaszy István csoportvezető 
„Az erdőművelés gondjai", Kiss Antal 
csoportvezető „Fahasználati technológi
ák", Chágás József csoportvezető „Mű
szaki ellátás" címmel. 

A Csoport a vitnyédi erdészkerületben 
szakmai bemutatót tartott az E R T I er
dőművelési gépsorának, a fenyőtisztítá
soknak, a D U T R A 6500 típusú homlok
villás markoló munkájának tanulmányo
zására. A résztvevők az 1975. évi erdő
felújításokat tekintették meg, melyeket 
az E R T I altalajlazításos módszerével va 
lósított meg a Gazdaság, tuskózatlan 
tölgy és akác véghasználati területeken. 
A z erdősítések megeredése közel 90%-os. 
A cser véghasználati területen D U T R A 
6500 homlokvillás traktorral végrehajtott 
hosszúfás fakitermelési módszert tanul
mányozták. Különösen meggyőző volt a 
vágásterület kíméletes letakarítása és a 
munkaszervezet eredményessége. A fe
nyőfiatalosok tisztításában a gazdasá
gosság szemléletének érvényesítése volt a 
cél, a szakszerűség maximális biztosítá
sa mellett. Vezető Olaszy István és Szabó 
József volt. 

A Gyulai Csoport ankétot szervezett. 
Ezen Tóth László igazgatóhelyettes „Az 
erdőgazdálkodás helyzete a termelőszö
vetkezetekben, a Dél-Alföldön", Horváth 
László Tsz Vállalkozás főmérnöke „A 
Békés megyei termelőszövetkezetek er
dőgazdálkodása és a Közös Vállalkozás 
munkája" címmel tartott előadást. A z 
ankétot jóléti objektumok bemutatása 
követte. 

* 
Az Egri Csoport a szakmai tovább

képzés keretében a kerületvezető erdé
szek részére a nevelővágások, valamint 
az erdőgazdaság gépesítése témakörben 
a gyöngyössolymosi Erdészet területén 
bemutatót szervezetett. „Nevelővágá
sok", „Gépesítés és szállítás" címmel 
tartottak előadást Dr;orszíci József, i l l e 
tőleg Kovács Zsolt műszaki vezető. 

A Csoport a tuzséri ÉRDÉRT fatelep
re tanulmányutat szervezett az erdő-
kövesdi, tarnaleleszi, valamint a mátra-
ballai tsz erdészeti dolgozói részére. A 
tanulmányutat Tóth Árpád erdőmérnök 
vezette. 

A Csoport és a Bányászati Egyesület 
egri csoportja a szilvásváradi erdészet
nél tartották hagyományos baráti talál
kozójukat klubdélután keretében. E n 
nek során dr. Kovács Jenő műszaki 
igazgatóhelyettes vezetésével megtekin
tették a szalajkavölgyi Erdei Múzeumot, 
majd megismerkedtek a szalajkai ter
mészetvédelmi terület jelentőségével. 

A Kaposvári Csoport a Zselicség terü
letén folyó gazdálkodás és természetvé
delem feladatai tárgykörben előadást és 
tanulmányutat szervezett. Tóth Károly 
osztályvezető a zselici tájegység mező
gazdasági vonatkozásáról, a tájegység 
gazdálkodásának fejlesztési lehetőségei
ről beszélt. Szántó Gábor igazgató elő
adásával a megyében létrehozandó táj
védelmi körzetek szükségességéről adott 
tájékoztatást. Takács László igazgató a 
zselici erdőgazdálkodás feladatait ismer
tette előadásában. Elmondotta, hogy az 
elmúlt öt évben 423 ezer m 3 fát termel
tek k i Zselicben, Bőszénfán korszerű 
faipari üzemet létesítettek. A tanácsko
zás résztvevői az előadásokat és a vitát 
követően megtekintették a táj legszebb 
részeit. A felszólalásokban elhangzottak 
szerint a Zselicség fejlesztése az ott élő 
emberek ügye, megmentése azonban 
mindenkié. 

* 

A Nyíregyházi Csoport a Borsodi 
E F A G olaszliszkai és pálházi fűrészüze
mét, majd a füzérkomlósi és kemence
pataki erdészetek munkáját tanulmá
nyozta. 

* 

Az Esztergomi Csoport fahasználati 
munkabizottsága Visegrádon tartotta 
ülését a fahasználati technológiák meg
határozása céljából. A z ülést Márkosi 
Lajos főmérnök vezette. . Ezt követően 
Vida Zoltán erdészetvezető tartott be
számolót a Műszaki Erdészet szerveze
téről, felépítéséről, feladatairól és ered
ményeiről. A beszámolót követően a 
résztvevők a helyszínen ismerkedtek 
meg a műhelyekben folyó munkálatok
kal . 



A Pápai Csoport megvitatta az üzem
tervezésre kerülő tsz-ek eddigi gazdálko
dását s kialakította a jövőben követendő 
eljárásokat a pápai járásban. Főleg a 
tsz-ek alkalmazásában álló szakemberek 
adtak hasznos tanácsokat az új üzem
tervek elkészítéséhez. A z erdőfelügyelők 
és tsz szakemberek közös tanácskozása 
igen értékes és célravezető volt. 

A Pest megyei TSz Csoport a Nagy
kőrösi TSz erdőgazdaság területére ta
pasztalatcserét szervezett. A több mint 
100 résztvevő, Balázs István megyei er
dészeti felügyelő előadásában a termelő
szövetkezeti erdőgazdálkodásban hasz
nálható erdőművelési, fahasználati gé
pekkel és munkamódszerekkel, valamint 
a faanyag értékesítésének lehetőségeivel 
ismerkedett. 

* 

A Soproni Csoport és a F A T E Soproni 
Csoportja közös rendezvényén, amelyet 
„Francia Erdészeti Napok" címen tartot
tak, Seidl Gábor kandidátus, a Buda
pesti Francia Műszaki és Tudományos 
Tájékoztatási Központ munkatársa adott 
tájékoztatást a közelítés és az erdőműve
lés műszaki berendezéseiről. 

* 

A Szegedi Csoport, a Szegeden katonai 
szolgálatot teljesítő előfelvételis erdő
mérnök-hallgatók és parancsnokaik ré
szére az Ásotthalmi Erdészetben szak
mai bemutatót rendezett. A szakmai 
propaganda jellegű bemutató alkalmas 
volt ar ra is, hogy a homoki erdőgazdál
kodás néhány sajátos kérdésével foglal
kozzanak. 

A Debreceni Csoport a Hajdúböször
ményi Erdőgazdaság TÖVÁLL, terüle
tére tapasztalatcserét szervezett. A z 
egész napos bejáráson résztvevők meg
ismerkedtek a TÖVÁLL kivitelezésében 
megvalósított öt majorfásítással, mintegy 
30 km-ny i hosszúságú nagyüzemi mező
gazdasági táblákat szegélyező útmenti 
egy- és többszintű fasorokkal, valamint 
a korábban megvalósított 20 ha belterü
leti zöldövezeti fásítással. Bemutatásra 
került néhány tölgy és akác fő fafajú 
erdőfelújítás is mintegy 50 ha területen. 
A helyszíni bejárást követő szakmai 
megbeszélés során ismertetésre kerültek 
a tsz erdőgazdálkodással kapcsolatos 
szervezési és műszaki fejlesztési problé
mák. A vitavezető Botos Géza volt, a 
TÖVÁLL tevékenységét Dóró Katalin 
erdőmérnök, ágazatvezető ismertette. 

A Tatabányai Csoport a tatai erdészet 
kisalföldi területeinek bemutatására ta
pasztalatcserét szervezett Illés László ve
zetésével. A bemutatót Somodi Jakabné 
termelési osztályvezető előadása követte 
„Az erdőművelés gépesítési feladatai" 
címmel. Előadó ismertette az 1975 tavaszi 
erdőművelési gépesítési munkákat, az 
alkalmazott technológiákat és gépeket. 
Egyedi példák alapján mutatott rá azok 
helyes, i l letve helytelen alkalmazására. 
A vita során Simon József, Simonfy 
György, Neusinger Frigyes, Bodor 
László, Wisi Ferenc, Illés László és Ki
rály Tibor egészítették k i a tapasztalta
kat. 

Nagysikerű „Erdők Napjá"-ról számolt 
be Nagy Sándor tsz-erdész. Mátraderecs
kéről 58 fő általánosiskolai tanuló rán
dult k i a tanáraik és ifi-vezetőik kísére
tében a Szalajka-völgybe. Itt részletesen 
kidolgozott program várta őket. Elsőnek 
is vetélkedőn vettek részt örsönként. Öt 
állomáson kellett végigvonulni és ter
mészeti ismeretekről számot adni. A z 
első feladat: hányféle fát ismertek? A 
második: melyek a hasznos vadak és 
madarak? A harmadik: famagasság mé
rés. A negyedik: tájékozódás az erdő
ben. A z ötödik: növények meghatározása. 
A megoldást feladatonként 5-ig terjedő 
pontszámmal értékelték, pontonként 1—1 
fenyőtobozzal. A z összegyűjtött tobozok
ka l a hatodik állomáson célbadobás kö
vetkezett, találatonként újabb pontok
kal . A szerzett pontokat a Menetlevél 
igazolta, amit minden Örs még otthon 
készített. A vetélkedőt énekszámok, sza
valatok, majd eredményhirdetés és díj
kiosztás zárta a tágas tisztáson. 

A kötött program után lelkes rőzse-
gyűjtés, majd tábortűz következett, sza
lonnasütéssel és sok játékkal. A Terme
lőszövetkezet frissítővel és a díjakkal 
járult a rendezvény sikeréhez. A z „Er
dők Napja" i lyen bonyolítást mind a ta-



nulók, mind kísérőik nagy örömmel fo
gadták és a rendezők ígéretét vették 
arra vonatkozóan, hogy jövőre is részük 
lehet benne. 

* 

Nemzetközi kapcsolatok. A „Pannónia 
'75" elnevezésű jugoszláv—osztrák—ma
gyar határmenti találkozóra az idén Bur 
genlandban került sor. Egyesületünket a 
találkozón Takács László, Solti Béla, 
Varga László és Molnár József képvi
selte. 

A z „50 év erdészeti tudomány és k i 
képzés a népi demokratikus Bulgáriá
ban" konferencián Egyesületünk részé
ről Tóííi István és Obermoyer György 
vett részt. A Szlovén Erdészeti Egyesü
let megalakulásának 100 éves jubileuma 
alkalmával a postojnai jubi leumi ülésen 
Egyesületünk képviseletében Király Pál, 
Fekete Gyula, Farkas Pál és Jancsó Gá
bor vett részt. 

„Az erdőrendezés szerepe a tervgaz
dálkodásban" témakörben Poznanban 
megrendezett konferencián Egyesületün
ket Gyetvai György képviselte, ak i ez 
alkalommal német nyelven tartott elő
adásában a magyar üzemtervezésről 
adott tájékoztatást. 

A csehszlovákiai Nové-Mestoban a 
„Racionalizálás az erdővédelemben" té
makörű konferencián Egyesületünk kép
viseletében Varga Ferenc vett részt és 
tartott német nyelvű előadást a hazai 
erdővédelem helyzetéről. 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportokban a következő előadá
sokat tartották: 

Egerben Tóth Miklós „A számítógép 
alkalmazása a fagazdaságban", 

Mátrafüreden (Pétervására) Mészöly 
Győző „Az V . ötéves terv erdőállomány-
fejlesztési lehetőségei", 

Szolnokon (Pusztavacs) Czebe Gyula 
„A mezőgazdasági és erdőgazdasági vad
kár kiküszöbölése és csökkentésének le
hetőségei", 

Szegeden Lengyel György „Az erdő
művelési munkák önköltségszámításának 

tapasztalatai és az V . ötéves terv vár
ható elszámolási rendje", 

Veszprémben (MÉM) dr. Sólymos Re
zső „Erdőművelés Franciaországban", 
„Feketefenyőtermesztés Ausztriában", 
„Finnország fenyőgazdálkodása", Hor 
váth Róbert „A várpalotai iparvidék fá
sítása" címmel. 

Nyugdíjazás. A közelmúltban a követ
kező tagtársaink vonultak nyugalomba: 
Skriback János fogatgazda, Tardosbá-
nya; Mrázik Lajos erdész, Neszmély; 
Lukács Imre erdész, Kaszópuszta. 

* 

Űj tagok; Vankó István erdész, L i t e r ; 
Ender József erdésztechnikus, Hidegkút; 
An ta l György hossztoló, Adásztevel; 
Horváth Róbert erdőmérnök, Pápa; Huj-
ber Antal, Devecser; Hegyi Erzsébet er
désztechnikus, Keszthely; Kiss Antalné 
agrármérnök, Keszthely; Nagy György 
mg. technikus, Keszthely; Makkos Antal 
erdész, A j k a ; Palkovics György agrár
mérnök, Ugod; Varga Árpád elektro
technikus, Tapolca; Varga Béla felíró, 
Ugod; Forsthoffer József ker. vez. er
dész, Ugod; Sulyok József ker. vez. er
dész, Devecser; Fábián Béláné bérelszá
moló, Keszthely; Csikós Imre erdőmér
nök, Uzsa; Csifcósné Tóth Valéria erdő
mérnök, Uzsa; Kovács Gergely agrár
mérnök. Nyíri; Horváth Tivadar tsz-el
nök, Nyíri; Janikovícs Gyula erdész
technikus, Pálháza; Lőrincz Ernő erdész
technikus, Füzérradvány; Mester András 
erdész, Pusztafalu; Nóvák Tibor erdő
mérnök, Pálháza; Porempovics József 
műszaki vezető, Pálháza; Petercsák Já
nos műszaki vezető, Pálháza; Gönczi 
Ernő műszaki vezető, Nagybózsva; Futó 
János hossztoló, N y i r i ; Bíró László erdő
mérnök, Budapest; Nyisztor János szak
isk. tanul., Szeged; Pusztai Nándor er
dőmérnök, Szeged; Rencsi Gábor szak
isk. tanuló, Szeged; Sáníha Jenő erdő-
mérnök, Szeged; Tánczos András erdész, 
Ásotthalom; Túri Endre erdész, Kis te 
lek; Tóth István szakisk. tanuló, Szeged; 
Vígh István szakisk. tanuló, Szeged; 
Harsányt Imre vegyész, Mátészalka. 

A Z E R D Ő szerkesztő bizottsága. Vezető: dr. Keresztesi Béla. Főmunkatárs: Jérome René. 
T a g o k : Balázs István, Budapest ; Beck Antal, Pécs; dr. Birck Oszkár, Budapest ; Boldizsár Antal, 
M i s k o l c ; Botos Géza, Debrecen; Büttner Gyula, Esz tergom; Deák István, Tamási ; Erdős László. 
Budapest ; Fila József, Budapest ; Firbás Oszkár, S o p r o n ; Gáspár Hantos Géza, Budapes t ; Hatler 
Rudolf, Kaposvár; dr. Herpay Imre, S o p r o n ; Iharos Frigyes, Veszprém; Imreh János, Budapes t ; 
Jáhn Ferenc, E g e r ; dr. Járó Zoltán, Budapest ; dr. Káldy József, S o p r o n ; Király Pál, Budapest ; 
dr. Kiss Rezső, Budapest ; dr. Madas András, Budapest ; Mészöly Győző, Budapest ; dr. Radó 
Gábor, Budapest ; dr. Sali Emil, Budapest ; dr. Sólymos Rezső, Budapest; dr. Speer Norbert, 
Budapest ; Stádel Károly, Győr; Tóth István, Budapest ; dr. Tóth Sándor, Budapest; Varga 

Ferenc, S o p r o n ; Vida László, Szeged; Vörösmarty Zoltán, Tatabánya. 
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